
ككل� �ملقد�� �لكتا� لايرتأل�ف �لكتب. من عد�� عن متام�ا �لكتا� هذ� �تلف �ملسيحي. �لدلايرن $ميا" قاعد% هو �هللا" "كلمچة ,- "�إلجنيل" ,- �ملقد��"
عد1ها فر1لايرة كتب من

مد4 على �ملقد�� �لكتا� 7,1هنو� ,قد .8� ... ,�حملامي، ,�خلا1;، ,�لفال=، ,�لطبيب،
كا" ,ما ,�حد%. ,قص�ة ,�حد Dمع �ملقد�� للكتا� كا" ،��Fخ- �ملختلفة �I�جز-, �ملقد�� �لكتا� كتب ضMمچ�ت عندما Qلك Tغم Uتلفة، -ماكن V ,عاشو�

�هللا كتا� قبل. XQ من -شد �ليو; عليه Zإلقبا� لكن7 قدمي، كتا� �هللا فكتا� لذ� .Iجز كل� لكتابة Zلرجا� Iهؤال �لقد,� �هللا =,T $_ا; لوال باإلمكا" Qلك
�لعا`. aلغا من �لعدلايرد c$ ,ترdته طباعة gلة على طبعه لايرتم كتا� Z,- هو

فيشمچل �لقدمي �لعهد -م�ا �جلدلايرد. ,�لعهد �لقدمي �لعهد Tئيسيني، جز-لايرن c$ �هللا كتا� لايرنقسم
هكذ�: تMكتnب oل� �لعpلايرة باللغة qصال- �لقدمي

�ليو;. �ليهو1 عند �هللا كتا� Z�لايرز ال عنه هنتكل�م Xلذ� �لقدمي -,�لعهد

"�لكتا�

،
٦٦

١ ٥٠٠

٣٩

y�حو z�,1ا ،
�لبعض بعضهم لايرعرفو" ال -غلبهم كا" Qلك. {و ,- سنة

c$ ,لايرنقسم فر1لاير�ا، كتاب�ا

٤٠

٩٢٧

�لسمچك، ,صي�ا1 �لضر�ئب، ,جا� �مللك، فمچنهم Uتلفة، مهن�ا لايرز�,لو" ,كاهنو� gسيا. من dيعهم Uتلفqا، كاتب�ا

�لعهد كتب ,قد .qفصال

εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος

من لايرتكو�" فهو �جلدلايرد، �لعهد c$ بالنسبة -ما

,�جلحيم. Iلسمچا� عن ,لايرتكل�م �ملعصية، ,سبب �لبشرلايرة هنشأ% عن فيخpهنا -لايرض�ا. بنهالايرته لايرتنب�أ كمچا �لعا`، لتاTلايرخ �حلقيقي �لوصف �هللا كتا� Xو�

�ملقد��. �لكتا� V %1T�لو� �لقصص من ممكن Tقد pك- V تصولايررلايرة Zبأشكا تد�� �حليا% �عل �آل" بيدلايرك بني Xلذ� �لكتا�

1�ئمچ�ا. هنبو�ته صحة ,ثبتت ��T�تكر, ��T�مر باملستقبل تنب�أ -هن7ه هو للطبيعة فائق كتا� �ملقد�� �لكتا� َّ"- قاطع بشكل لايرثبت ,ما

مثل: صحيحة، $جابة عند� -سئلة -هم� على �هللا كتا� �يب
مصFهنا؟ هو ما هنا؟ {ن �Qملا

�لعا`؟ هذ� V هنMول�د "- بعد aمنو "- لايرنبغي �Qملا
�ملوa؟ بعد -T,�حنا تذهب -لايرن

-خر4؟ -جسام�ا لنتقمچ�ص aملو� بعد هنرجع هل
ماتو�؟ �لذلايرن �لبشر =�,T- عن �لشياطني �تلف هل

�حليو�هناa؟ عن �لبشر- -{ن �تلف كيف
بالضبط؟ �ملعصية هي ما

جهنم؟ Tهنا, �لفاسد% طبيعتنا من للنجا% عمچله علينا لايرنبغي �Qما
حقqا؟ موجو1 �هللا هل

ميوتو"؟ Qلك ,بعد ,�إلحبا�، �ملعاهنا% �لبشر لايرقاسي �Qملا

... %I�لقر� تابع غFها، على ,- �ألسئلة، هذ� على -جوبة a1T- �Q$

,به٢٧ هكذ�:٢٦٠كتاب�ا تMكتnب oل� �ليوهناهنية، �للغة �هللا كتا� من Iجلز� هذ� كت�ا� dيع �ستعمچل ,قد .qفصال

�ملقد��؟ �لكتا� هو �ملقد��؟ما �لكتا� هو ما
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